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ية ية جملموعة جدول أعامل ا تو بادئ ا منورقة ا جهي ل  لتمل

  األمانةن إعدادمثويقة 

ية مؤرخة يف  .1 تحدة ون إ ،2010 أبريل 26شفهيف مذكرة  هورية مرص العرية دلى األمم ا ثة ادلامئة  ملا ب مجلبع نظامت سائر ل ملا
يف نادلوية يف  يةإىل  ، ابإلشارةجل ثا، لتمنمجموعة جدول أعامل ا ئت حد ي اليت أ رش، تّبلغنش با من أعضاء اجملموعة الامثية  ع  ن طل

يا وإيران اجلزائر والرباويه  ند وإندو بويت وإكوادور ومرص وغواتاميال وا سـزيل وكواب و ه نيي ل ية–مجهورية (ج ومالزياي ) م اإلسال
مين،  سودان وأوروغواي وا يا ورسي الناك وا نوب أفر بني و تان وا لواب ل لفل يقسـ ج نوان لمتست اك يه  بعيه إاتحة الويقة املرفقة  ط ث ف

ية جملموعة جدول أعامل ا" تو بادئ ا جهيورقة ا ل ية الفكرية" لتمنيةمل ية وا ية اب نة ا سة  ية مرقمة لدلورة اخلا مللككويقة ر من ن للج م مس لتث ملع ّ. 

ية رد تو .2 هيف مرفق هذه الويقة املذكرة ا ية لشفث تو بادئ ا جهيوورقة ا ل  .املذكوراتن أعالهمل

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .3 ابملعلومات الواردة يف مرفق للجإن ا

 .ثهذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

./. 
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ثة ادلامئة لرساةلترمجة [ بهورية مرص العرية لبع من ا نظمة مجل يف إىل أمانة ا نظامت ادلوية يف  تحدة وسائر ا ملدلى األمم ا ن ل مل جمل
ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل تارخي ) يالو بيف   ]2010  أبريل26جبن

هورية [ ثة ادلامئة  مجلخامت ا يفلبع نمرص العرية   ]جبب

بة وبعد، يية   طحت

نظمـة هتدي  ياهتـا إىل أمانـة ا يـب  يـف أ نظامت ادلويـة يف  تحدة وسائر ا هورية مرص العرية دلى األمم ا ثة ادلامئة  ملا حت ط ن ل مل مل ب جبع مجل ل
ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل يـة الفكريـة، يف ) يالو يـة وا يـة اب بـو ا نـة الو سة  رشف ابإلشارة إىل انعقـاد ادلورة اخلا مللكو من ن ي للج مـ لتت ملع ت

 .2010 أبريل 30إىل  26الفرتة من 

ية’انطالقة مع ويف هذا الصدد، ومبوازاة  بو، ‘ لتمنمجموعة جدول أعامل ا ّتود الوفود ادلامئة لدلول األعضاء يف مجموعـة ياجلديدة يف الو
ية  يا وإيـران –لتمنجدول أعامل ا نـد وإندو بويت وإكوادور ومرص وغـواتاميال وا سـ ويه اجلزائر والربازيل وكواب و ه نيـي ل  –وريـة مجه(ج

ية مين ) ماإلسال سودان وأوروغـواي وا يـا ورسي النـاك وا نوب أفر بني و تان وا لـومالزياي واب لـ لفل يقسـ ج متس إاتحـة الويقـة –ك ث أن  تلـ

نوان  يه  بعاملرفقة  يـة"ط يـة جملموعـة جـدول أعـامل ا تو بادئ ا منورقة ا جهي ل يـة " لتمل نـة ا سة  يـة مرقمـة لـدلورة اخلا نكويقـة ر للج مـ مس ملعث ّ
ية وا مللكاب  .ية الفكريةلتمن

تمن  يـفتغو نظامت ادلويـة يف  تحـدة وسـائر ا هورية مرص العريـة دلى األمم ا ثة ادلامئة  نا ل ملـ مل ب جبع مجل  هـذه الفرصـة يك تعـرب ألمانـة ل
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  .من جديد عن فائق احرتاهما وتقديرها) يالو

يف يف  جبنحرر   2010 أبريل 26ّ

 

 : صورة إىل
ثة .1 هورية لبعا تحدةاجلزائريةللجم ادلامئة  ية دلى األمم ا ية ا مل ادلميقرا ب  لشعط
هورية الاحتادية  .2 ثة ادلامئة  للجما يةلبع يةيلالرباز تجارة العا نظمة ا مل دلى  ل  م
هورية  .3 ثة ادلامئة  مجلا تحدةكوابلبع  مل دلى األمم ا
ثة ادلامئة  .4 تحدة جيبويتمجلهورية لبعا  ملدلى األمم ا
ثة ا .5 هورية لبعا تحدةإكوادورمجلدلامئة   مل دلى األمم ا
ثة ادلامئة  .6 يةلغواتامياللبعا تجارة العا نظمة ا مل دلى  ل  م
هورية  .7 ثة ادلامئة  مجلا ندلبع تحدةلها  مل دلى األمم ا
هورية  .8 ثة ادلامئة  مجلا يالبع تحدةنيسـإندو  مل دلى األمم ا
هورية  .9 ثة ادلامئة  مجلا ية دلى األممإيرانلبع تحدةم اإلسال  مل ا

ثة ادلامئة  .10 تحدةملالزيايلبعا  مل دلى األمم ا
هورية  .11 ثة ادلامئة  مجلا تانلبع تحدةكسـاب ية دلى األمم ا مل اإلسال  م
ثة ادلامئة  .12 تحدةللفلبنيلبعا  مل دلى األمم ا
ثة ادلامئة  .13 يا جلنوبلبعا تحدةيقأفر  مل دلى األمم ا
هورية  .14 ثة ادلامئة  مجلا سودانلبع تحدة دلى الا  ملألمم ا
هورية  .15 ثة ادلامئة  مجلا تحدةرسي الناكلبع ية دلى األمم ا ية ادلميقرا مل الاشرتا ط  ك
هورية  .16 ثة ادلامئة  مجلا تحدةأوروغوايلبع رشية دلى األمم ا مل ا  قل
هورية  .17 ثة ادلامئة  مجلا مينلبع تحدةلا مل دلى األمم ا
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ية  لتمنمجموعة جدول أعامل ا
ية تو بادئ ا جهيورقة ا ل   للمجموعةمل

 

ية الفكرية: يبو الو:مقدمة :أوال تحدة وا تخصصة اتبعة لألمم ا مللكواكةل  يةملم  لتمن وا

ية الفكريـة  .1 ية  نظمة العا ية العامة  ية يف ا للملكاكن اعامتد جدول أعامل ا مل للم مجلع بـو(لتمن نعطفـا همـام يف 2007يف عـام ) يالو م 
تارخي إىل حتول ية عرب ا نا بدلان ا ّيق تطلع ا ل ل مل يـة الفكريـةحتق نظـور ادلويل  يـة ا للملك يف آ مل يـة : ل نظـر إىل ا مللكحتـول مـن ا ل ّ

نظر إلهي لالفكرية كغاية يف حد ذاهتا إىل ا هور األمعّ يةل خلدمة أهداف ا مجلا كو يل ا سـ ليف  يـة والاتمنيـة سـب قتـصادية الاعجامت
ية يق العاملي . فوثقا بدأ ا يدا  نظور  بوجاء هذا ا مل ن لتطمل يـ’تف مجلللحـل الواحـد  يـة الفكريـةّ  ادلعـوة إىلأو ‘ مللكع منـاذج حاميـة ا

توايت منوهـا بدلان أاي اكنت  يع ا ّيق القوانني مبا يفيض إىل معايري حامية أعىل يف  سـ ل مج مـسـ ّن نظـور أيـضا . ت تـىض هـذا ا ملوا ق
يـة الفكريـة ية تعىن بإدارة املعاهـدات وختـدم أساسـا أحصـاب حقـوق ا ئة  بو من  مللكإجراء حتويل مؤسيس للو ن ي تقي ، إىل ه

تحدة  تـوازن مبملواكةل اتبعة لألمم ا ية مـن خـالل الاتفـاع ا ها اإلمنا يق أهدا يقي وساعد ادلول األعضاء عىل  ملناها ا ن ئ ت فع حتق حلق
ية الفكرية تدرج اب مللكوا ّ  .مل

متـع ادلويل، وضـع جـدول  .2 بة إىل ا هدف وحتـد ذي أولويـة اب ية وماكنهتا املركزية  يد عىل ا تأ جملومن خالل ا سـ من ك لنـل ّ ك أعـامل لت
تحدة  تخصصة اتبعة لألمم ا بو، بصفهتا واكةل  ية عىل عاتق الو ملا ي ممن تحـدة1974مبوجب اتفاق (لت ته مـع األمم ا مل اذلي أبر ، )م

ية ية لأل تحدة، مبا فهيا األهداف اإلمنا ية العامة لألمم ا لفواجب الاسرتشاد الاكمل ابألهداف اإلمنا ئ مل  .ئ

ية عن ا .3 شأة جدول أعامل ا منلقد اكنت  نظـور لتن تـوازن يف ا يـة نقطـة حتـول أعـادت ا ملهود احملمودة جملموعـة أصـدقاء ا ل ّمن لت جل
يـذها يات و تو بري هو تعممي تـكل ا تحدي ا ية الفكرية، أما اآلن فا نفالعاملي  لك تللملك صـ ل يات جـدول . ل تو نـاحج  يـذ ا صـوا ل ل لتنف

نني يف جوهرها إنام  نظور والروح الاك سد فعال ا ية اذلي  يقأعامل ا ّم مل جي ّمن تعـدد اجلوانـب يف لت تواصل و متيض اعامتد مهنج  م
شاركة وإرشافــا مــن ادلول األعــضاء؛  تواصــال و ية والزتامــا  با يــادة ا تطلــب  نوعــة؛ و بــو ا شطة الو تــصدي أل مــا ي ت ي نــ مل ق ت ًق ســ ً ّ مل
تلزم هـا ادلول األعـضاء؛ و نظمـة تو تـاج إىل  بـو؛ و يد أمانـة الو يـة عـىل  سـوإطالق حتول ثقـايف دامئ ودامع  حي ي صـع يـمن هّج م للت ّ 

متع املدين ية ادلوية وا نظامت احلكو جملتفاعال مع سائر ا ل  .ممل

ية  .4 ية جدول أعامّ، إذ تقر1)اجملموعة(لتمنوإن مجموعة جدول أعامل ا ية اليتمه بأ تار ية والفرصة ا خيل ا ل يس لتمن ها  ل  حفسب يتيح
ية بل وأيضا  نا بدلان ا ميع ا ل ل نظام ادلويل لمجل يا من ا تفادة  بةل عىل الا لتكل ا لملق لك تحـدايت سـ بية الفكرية، وإذ تعـرتف  لملك

بو يع جماالت معل الو بعد اإلمنايئ عىل  ية يف تعممي ا هام بفعا ـي تلزتم ابإل هادف،  ييذه ا مج ل ل س ه ل فنف  .ت

                                                           
ها كام وردت يف هذه الويقة 1 ية  تو بادئ ا بو اليت توافق عىل ا ية من ادلول األعضاء يف الو ثتألف مجموعة جدول أعامل ا جهي ل مل ي من لكت ويه . لت

ية تا بدلان ا يا ا لتضم حا ل ل ل يا وإيران : ّ ند وإندو بويت وإكوادور ومرص وغواتاميال وا سـاجلزائر والربازيل وكواب و ه نيي ل ية–هورية مج(ج ) م اإلسال
مين سودان وأوروغواي وا يا ورسي الناك وا نوب أفر بني و تان وا لومالزياي واب ل لفل يقسـ ج ها عىل . ك ميومن املقرر حتديث قامئة األعضاء وتقد

 .حنو دوري
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يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

يـق اكمـل إّتؤكد اجملموعة عىل احلاج .5 يـة الفكريـة مـن  متكني ا يةل  بل والوسائل ا سـة إىل حبث ا حتق مللك للكف هاهما والارتقـاء لسـ
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ية يف ا لألداء هممهتا اإلمنا ل ل يـة . مئ نـارص ا تلـف  هام  مللكوشمل ذكل احلاجة إىل ضـامن إ عسـ خم ي

منـو ية  نا ية وتعزيز القدرات ا تصادية والاجامت ية الا ّالفكرية يف ا لل سـ ت ع فمن ل ق يـة الفكريـة . لت تفاعـل بـني ا مللكوبـإقرار الـصةل وا ل
ي ئـة والـصحة العامـة لتمنوا ثـل ا يـة  تحـدايت العا يـة و يـة ا تحـدايت اإلمنا تـصدي  سامه يف ا بو أن  بغي للو ية،  م بن لي مل لل ن ئ لل ل ت ملعي

 . وغريهاواألمن الغذايئ

سري قـدما يف  .6 يـا  يـة املطروحـة حا بـادرات العا ية أحد أمه، بـل إنـه بـال شـك أمه ا شأن ا بو  للـإن جدول أعامل الو ل مل مل من ب ّي ّ لت

ليق احلق يف ا بو واحض. 2تمنيةحتق ية يف الو يوهكذا، فإن الطريق أمام مجموعة جدول أعامل ا إهنا تـريم إىل إحـراز تقـدم : لتمن
يذ أو  ية" تعممي"تنفدامئ يف  ية بفعا لجدول أعامل ا تـصدي . لتمن نحـى، وهـو  نطـاق وأفقـي ا يـة واسـع ا يوجدول أعامل ا مل ل لتمن

بو يف لك أبعادهل ترص. يعمل الو تايل أال  بغي اب تقو لن بغـي ي بـو، بـل  ئـات الو ئـة حمـددة مـن  ين فائدته العامة عىل  ي ي هي يـع مجلّه
شطهتا أن تعمل عىل إدماج  بو وأ نئات الو ي بعد اإلمنايئ"هي ية" لا تا بادئ ا سرتشدة اب ها  ليف أعام ل مل م  :ل

ئة  .7 ية وتكوين الكفاءات قطاعتعتقد اجملموعة بأن عىل : ‘ألف’لفا ساعدة ا بو  ن الو للم شطة ايأن لتقي يـة نتجاوز أ يـة اب مللكتو ع ل
نح حقـوق  ية يف  يق مزيد من الفعا يل  ية إىل  ية الفكرية الرا ية  مالفكرية وتكوين الكفاءات يف املاكتب الو حتق م لللملك ه تسن ط

ية الفكرية وحاميهتا يـة . مللكا يـة الفكريـة املوهجـة حنـو ا تاكر احمليل وتعزيز ثقافة ا ها أن تركز عىل الهنوض ابال بغي  منو لتب مللك ل ين
يــة وإســداء يات الو شأن الاســرتا توازنــة  شورة  ن  يج بــ طمــ ت ناءات لم ثيــة الفكريــة القامئــة عــىل مــواطن املرونــة والا ســـتلملك

تاحة يدات ا ملوا ياد . لتقي ية وا شفا ها أن تضمن ا بغي  حلو فل ل ية وتكـوين الكفـاءاتوين ساعدة ا نالكفاءة يف برامج ا بغـي . لتقمل ينو
بو أن تد ية وفقا لواليهتامعيللو نا بدلان ا يا يف ا نولو ية للعلوم وا بىن ا م تطوير ا ج لتك ل ت لل  .لتح

ئة  .8 ية اخلاصة بوضع القواعـد واملعـايري ومـواطن املرونـة وا:‘ابء’لفا يات جدول أعامل ا يذ تو تيض  سـ  من لـص لت نف اسة العامـة يتيق
ية"واملكل العام اعامتد مهنج  لتمنتوافق مع ا شطة وضع القواعد وا" م يـة نيف أ توايت ا تلف  منملعايري، أي مهنج حتركه  سـ لتخم مـ ّ

تلف املصاحل واألولوايت بـو . لدلول األعضاء" خمو يـع جلـان الو نجـز يف هـذا املـضامر عـىل  رسي العمـل ا بغي أن  يو مج مل يـ ين
يـا املعلومـات نولو ئاهتا املربطة ابملعاهدات، مبا فهيا جلان الرباءات وحق املؤلف والعالمات و ية و جاملوضو تك ت ي  واملعـارف هع

شأن الرباءات تعاون  تلف األفرقة العامةل، مبا فهيا تكل املربطة ابالحتادات، ويف مقدمهتا معاهدة ا يدية، و با ل ت خم وكجـزء . لتقل
ية  تو بادئ املعرب عهنا يف ا ند ا بغي أن  سار وضع القواعد واملعايري،  شموية يف  ية وا شفا صمن ا ل مل سـ م ل ل ّل ت ن شطة 22يف يع أ ن  مج

تحدةوضع القواعد وامل نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا ملعايري وأن تدمع األهداف اإلمنا مل تان . مئ تو يه ا يوكام  ل صـتض ، 20 و19تق
بدلان  يـا لفائـدة ا نولو نفـاذ إىل املعرفـة وا يل ا شطة وضع القواعـد واملعـايري مـن أجـل  بو أن تهنض بأ لـبغي للو ل ه ن جي تك لن تـس ي

تني ية ودمع مكل عام  نا ما م يه جدول . ل بغي تو جو ياسة العامة، أي صـون ين بو حنو احلفاظ عىل احلزي الوطين  سـأعامل الو للي
تـصادية يهتـا الا ية هادفـة دلمع  ياسات و بدلان من تصممي  ية الفكرية ومتكني ا يذ الوطين لقواعد ا قا مللك مننف ن سـ تل ط بغـي . لت ينو

تـوازن يف نظـا هـود مـن أجـل إقامـة ا يهنا مواصـةل ا بو عىل مجةل أمور من  لأن حترص الو جلي يـة الفكريـة ادلويل مـن ب مللكم ا
يـدات والاتفـاع هبـا فـضال عـن األحـاكم اخلاصـة  ناءات وا هم الاكمل ملواطن املرونة والا يع عىل ا نخالل ا ي لتقشج ثل سـتلف ت

ية نا بدلان ا ياجات ا ية ا يارات أو الضامانت اليت تكون رضورية  موا ل ل ت ب حخل  .لتل

                                                           
سان، الويقة  2 ثجملس حقوق اإل  .A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1ن
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رشوع وسوء الات .9 متكل غري ا ياق، أاثر ا نويف هذا ا مل لسـ يـدي واملـوارد ل ثقـايف ا بـري ا يدية وأشاكل ا تقلفاع ابملعارف ا ل تع لتقل ل ل
ية نا بدلان ا بريا دلى ا ية قلقا  مالورا ل ل ك ّوشدد اجملموعة عىل احلاجة امللحة إىل إدراج القواعـد واملعـايري املالمئـة مضـن نظـام . ث ت

تعدد األطراف، ودلهيا الزتام صارم بوضع صك دويل ملزم قا ية الفكرية  ّا م مبـا يـضمن امحلايـة الفعـاةل ) أو صـكوك(نوان مللك
ية يدية واملوارد الورا بريات ا ثتكل املعارف وا تقل تع لل ية احلـرص عـىل أال يـؤدي . ل تقد اجملموعة أيضا بأ مهويف هذا الصدد،  تع

تحدة  ية األمم ا بو إىل اإلخالل أو اإلرضار، بأية طريقة اكنت، ابملفاوضات اجلارية يف إطار اتفا ملسار الو ي نـوع قم تعلقة اب تا لمل
شات أخرى جارية يف هذا املضامر نا ية وأية مفاوضات أو  تجارة العا نظمة ا يولويج و قا مل ل مب م  .ل

ئة  .10 نفـاذ إىل املعرفـة، : ‘جمي’لفا يا املعلومـات والاتـصاالت وا نولو يا وشأن  نولو شأن نقل ا يات  تو يذ ا لند  ب ب ص ل جع تك ج تك لنف ت
توج تحداث احللول وا لتقد اجملموعة برضورة ا سـ يـا لفائـدة تع نولو نقـل ا تعلـق  جهيـات واألدوات املالمئـة، وال ســامي فـامي  لتك ب ي

ية نا بدلان ا ما ل  .ل

ئة  .11 يـمي ودراسـات الوقـع:‘دال’لفا تقـدير وا تعلقة اب يات ا تو يذ ا ية  تصدي بفعا شدد اجملموعة عىل احلاجة إىل ا تق  لنف لت مل ص ل ل ل لت ّ .
تقةل  يـات فعـاةل و تقد اجملموعة بأن وضع آ سـودعام ذلكل،  ل تقـارير فـامي مـتع تقـدير وإعـداد ا يق والرصـد وا لألغـراض ا ل لتنـسـ

ية ناحج جلدول أعامل ا يذ ا نرص حامس يف ا ية  يذ جدول أعامل ا منتعلق  ل ع من تي لت نفل لتنف  .بت

ئة  .12 تقد:‘هاء’لفا سم تع  سارات الختاذ القرار  يه من األعضاء وفقا إلجراءات و تو بو اليت تعمل  نظمة الو ت اجملموعة بأن  م ب تي ج م
ية شفا فاب ثقة دلى ادلول األعضاء فـضال عـن جـودة اخلـدمات ل شموية من شأهنا أن تعزز ا ية وا ل وادلميقرا ل ل توقعـة مـن ّط ملا

يةوذكل رشط. األمانة نجاح يف تعممي جدول أعامل ا من رييس  لتلل سن . ئ يد  تقد اجملموعـة مبواصـةل تر حـوذلكل الغرض،  شــ تع
ية تا بو ابلطرق ا لاإلدارة يف الو ل هـا؛ مزيد من الفعا" 1: "ي بـو وبرا يـة الو جمية يف الرقابة عـىل مزيا ي ن ونظـام داخـيل حمـمك " 2"ل

ية  بو مبا يضمن قا ئات الو يع  تعريف وواحض املعامل  بلا ي ي مجل بؤ هل ية وناء توافق اآلراء؛ لتنا شفا بوا ّونظام داخيل ومدونـة " 3"فل
تعحممكيسلوك  تب واألمانة، مبا يف ذكل ا تعريف للجان ورؤساء ادلورات وا ل ا ناصب رئاسة ادلورات فـامي ملكل ماقب عىل 

يـة مـن أجـل ضـامن  تلـف اجملموعـات اإل ميبني  يـه مـن األعـضاء؛ قلخم تو جسار للمـداوالت  ب تـوازن يف " 4"مـ تاكفـؤ وا لوا ل
هـا ادلويل كواحـدة  بـو وطا توزيع اجلغرايف يف الو يد ا بو حرصا عىل  يات موظفي الو تلف  يل فامي بني  بعا يشك ل سـ ي سـ جتخم جن لت

تحدة؛ من واكالت األمم نظمة" 5"مل ا متع املدين يف مداوالت ا شاركة ا ملوتعممي   .جملم

ساسة  .13 يفة خدمات  بو و حوتؤدي أمانة الو ظ ها ادلول األعضاء، وال يف ي نظمة دوية تو بو بكفاءة بصفهتا  هّجضامن معل الو لم ي
ياد األمانة سك  حببد يف هذا الصدد من ا ّمت ل ّ ّ. 

سن اإلدار .14 ية و شفا تقد اجملموعة بأن ا حو ل تقةلفتع ية ا مترة للرقابة اخلار يفة فعاةل و هام إرساء و سـة أسا ملظ ج مسـس نـة . ُ جلوتـؤدي 
ها مبواصةل أداء هممهتا دون أي تدخل غري  سامح  يفة هممة وفعاةل يف هذا الصدد وجيب ا يق و تد بو  لالو لق ظ لل  .مطلوبي

ئة  .15 تعلـ":واو"لفا يف فامي  توازن و ية عىل اعامتد مهنج  ي تعلق اجملموعة األ ّمه تك مم يـة الفكريـة، ّ سأةل إذاكء الاحـرتام  للملكق  مبـ
ية رمق  تو صـوفقا ملا هو مقدم حتديـدا يف ا ل يـة45ّ يـة الفكريـة .لتمن مـن جـدول أعـامل ا سأةل إنفـاذ ا بغـي أن تكـون  مللك و مـن ي

توىح من أولمتوافقة مع املهنج  يةوملسـا ياسة العامة وا منايت أخرى يف ا لتسـ بو، بصفهتا الواكةل ادلوية . ل لوإن الو تـع ي تمتالـيت 

تعلقـة  يع القـضااي ا يه  ناقش  بغي أن  ية الفكرية، يه احملفل اذلي  تعامل مع ا ية واخلربة والكفاءة الالزمة  رش ملاب مج ت لل ع فل ن يمللك
ية الفكرية تطـورات يف سـائر احملافـل فـامي . للملكابإلنفاذ ادلويل  بـو أن ترصـد ا بغـي ألمانـة الو لومن أجـل تـكل الغايـة،  ي ين
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ملتعلق بإنفاذ ا تعلقـة ي همة ا ية ا بو ماكنة مركزية يف ا تل الو ملية الفكرية وتعد تقارير عن ذكل لدلول األعضاء حىت  لقض ي ملحت ّلك
ية الفكرية  .مللكبإنفاذ ا

ثا ية :لاث  لتمنمجموعة جدول أعامل ا

ية  .16 نيب (لتمنمجموعة جدول أعامل ا ترصها األ جو تألف من ادلول األعـضاء يف) DAGخم توحة وجامعة  تيه مجموعة  بـو مف ي الو
تفكري متشاهبة  ية الفكريـةلا تعلق بقضااي ا ية فامي  نظور موجه حنو ا هام العامتد  مللكيف د م يع لتمن نظـور . ّ متـع اجملموعـة عـىل  مو جت

يـع  يـة عـىل  هـا، إزاء تعمـمي جـدول أعـامل ا ية، كـام يعـرب عهنـا يف هـذه الويقـة باك مجشرتك وتطلعات وأهداف جام من ث ع لتم مل ّ
بو  .يجماالت معل الو

هـا، إذ يه الـيت وال .17 يـة باك تو بادئ ا بين هذه ا بة يف  بو الرا يع ادلول األعضاء يف الو توحة  ملعضوية يف اجملموعة  ت جهيمف ل مل غ ي ّمجل
يةفقمواترمس  يذ جدول أعامل ا تلف اجلوانب يف  من اجملموعة إزاء  لتخم  .تنف

بىن  .18 ية تتو بدلمهنجاجملموعة  متدهتا ا بري إذ ا تت جناهحا ا ثريا وأ لجربت  عك لك ثب يـة ِّ يق موافقهتا يف احملافل احلكو ية  نا مان ا سـم بتنل
تحدة نظومة األمم ا ملادلوية وال سـامي يف  ية . مل يق املواقف فامي بني ادلول األعضاء وداخل اجملموعات اإل ميويضاف إىل  قلسـ تن

ها يق موا ية عىل  ية والعمل بفعا نا بدلان ا ميي للهنوض مبصاحل ا قفيق العمل األقا سـم ل ل ل نسـ تن ناء حتـالف وتريم اجمل. لت بموعة إىل 
ية   .عرب األقالميللتمنفامي بني اجملموعات وادلول األعضاء ادلامعة 

بـووتدر .19 يـع ادلول األعـضاء يف الو نوعـة  ية أيضا احلاجة إىل مراعـاة املـصاحل واألولـوايت ا يك مجموعة جدول أعامل ا مجل ت ملمن . لت
نظـر بارش مع وهجات ا تفاعل ا تقد اجملموعة بأن ا لوذلكل،  مل ل يـق توافـق املـصاحل و تع يـد حنـو  يل الو حتقاألخـرى هـو ا ح لـسب

شرت. اآلراء نا ا توصل إىل توافق لآلراء يف  سعى اجملموعة إىل ا ملو معل ل يـع ادلول األعـضاء يف كست مج مبـا يعـود ابلفائـدة عـىل 
بو نظمة. يالو ياد يف إدارة ا ية والكفاءة وا شفا رس من خالل ا سار أ يكون هذا ا ملو حل ل ي مل  .فسـ
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